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5.3.1. FICHA TÉCNICA 
 
EDIFÍCIO LUGANO E LOCARNO 
 

Localização: Avenida Higienópolis, 318 e 360 

Entre a Rua Martim Francisco e a Avenida Angélica 

Bairro: Higienópolis/São Paulo 

Arquitetura: Adolf Franz Heep 

Data: 1959 – 1962 

Projeto estrutural: Escr. Téc. Júlio Kasoy e Mario Franco 

Contratante: Elias & Aizik Helcer 

 
Construção: Construtora Auxiliar S. A. 
Terreno: 3.150,00 m² - 49,00x64,00 m 

Taxa de ocupação: 52% - 1625,00 m² 

Coeficiente de aproveitamento: 6,7 – 21.125,00 m² de área construída 

Tipo do edifício: blocos retangulares isolados 

Categoria de uso: habitação multifamiliar 

Orientação: SE/NE 

Estacionamento: 110 vagas no subsolo 

Número de unidades: 110 aptos. 

Dependências para zelador: 02 aptos. 
Unidades: Quatro apartamentos por andar com 3 dormitórios cada  

(1º ao 12º): 

Tipo A = 168,00 m² 

Tipo B = 178, 00 m² 

Pavimento térreo: três apartamentos por edifício 

Um apartamento para zelador por edifício 

Pavimento cobertura: quatro apartamentos por edifício 
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Fig. 5.3.1. Mapa de localização. 

Esc. 1:2000 

Fonte: GEGRAN - Secretaria de Economia e Planejamento - Governo do 

Estado de São Paulo. 

 

5.3.2. ASPECTOS HISTÓRICOS 
 

Franz Heep nasceu na Alemanha, em Fachbach, no dia 24 de junho de 

1902, estudou arquitetura na Escola de Artes e Ofícios de Frankfurt, onde foi 

aluno de Adolf Meyer (1881-1929) como também teve a oportunidade de traba-

lhar com este arquiteto, assimilando o princípio do projeto voltado para a práti-

ca com projetos extremamente detalhados, com ênfase no sistema construtivo. 

Na época em questão, entre 1926 e 1928, surgiram grandes assentamentos de 

moradias na Alemanha, onde se utilizavam métodos de construção industriali-

zada, com o emprego de paredes industrializadas e caixilharia padronizada. 

Em 1928, transferiu-se para Paris, onde trabalhou por um curto período 

com André Luçart (1886 – 1965) e por meio do qual teve a oportunidade de co-

nhecer e trabalhar com Le Corbusier (1889 – 1965), com quem colaborou de 
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1928 a 1932, auxiliando nas obras do mestre sendo fortemente influenciado 

pelo pensamento corbusiano. 

Em 1932, Franz Heep formou sociedade com o polonês Jean Ginsberg 

(1905 – 1983), com trajetória profissional similar à sua. Estudou na mesma es-

cola de Heep, École Spéciale d’ Architecture e também trabalhou com André 

Luçart e Le Corbusier. 

Nesta sociedade, destacam-se três edifícios de apartamentos em luxuoso 

distrito de Paris. A primeira edificação possui diversas soluções tecnológicas 

que foram incorporadas no seu repertório nos imóveis de habitação. Entre elas 

destacam-se a utilização de armários como divisória nos dormitórios , a criação 

de paredes molhadas agrupando as tubulações em dutos verticais e a existên-

cia do segundo elevador. 

No segundo edifício os elevadores são adotados como principal circula-

ção vertical, ocupando o lugar privilegiado antes reservado às escadas como 

entrada principal da edificação. O terceiro edifício apresenta uma fachada 

composta por terraços que segue a ordem da planta como resultado plástico de 

composição da referida fachada. 

O profissionalismo e o método de trabalho de projeto aliado à construção 

explicam o sucesso da sociedade, como também a formação cultural de ambos 

que contrastava com a cultura francesa, dominada pelo ensino da Escola de 

Belas Artes. 

Franz Heep mudou-se para São Paulo em 1947, onde encontrou a opor-

tunidade de contribuir e de usufruir do crescimento e modernização da capital 

paulista. Chegando em São Paulo trabalhou com Jaques Pilon (1905 – 1962), 

proprietário de um dos mais destacados escritórios de arquitetura da época. 

O primeiro edifício de que tomou parte foi na sede do jornal O Estado de 

São Paulo, fazendo alterações no projeto inicial, inclusive com a utilização de 

brise-soleil. A solução com brises foi empregada em vários projetos explorando 

a modulação como escala e ritmo às fachadas. 

Franz Heep trabalhou também com o arquiteto Henrique Mindlin, logo a-

pós deixar o escritório de Jaques Pilon, em seguida, abriu seu próprio escritório 

em 1952, e atuou então quase que exclusivamente com o mercado voltado pa-

ra os projetos de edifícios de apartamentos confortáveis localizados no bairro 
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de Higienópolis e edifícios mais populares, com pequenas unidades distribuí-

das no centro da cidade. 

O sucesso de seus empreendimentos está vinculado ao método de traba-

lho, à preocupação com o detalhamento do projeto e o rigor tecnológico aplica-

do ao canteiro de obras. 

Nesta época, os prédios eram construídos para gerar renda, quase sem-

pre bancados pela economia cafeeira como também por comerciantes e indus-

triais. 

Nos primeiros projetos com pequenas unidades, foram adotados alguns 

elementos que se transformaram em marca registrada do arquiteto, como: cai-

xilharia com ventilação cruzada nas partes superior e inferior, floreiras e os ter-

raços, que protegem os apartamentos da insolação excessiva. 

Nesse período Heep projetou uma série de edifícios residenciais, entre 

eles podemos destacar o edifício Lausanne e as torres gêmeas Lugano e Lo-

carno. Estes projetos se destacam por responder às necessidades cotidianas e 

ideológicas da classe média dominante, possibilitando alternativas de organi-

zação dos espaços e, sobretudo com o emprego de elementos como caixilharia 

e corrimões de escadas que eram detalhados para a industrialização. 

Nos edifícios Lugano e Locarno, o arquiteto adotou a solução com dois 

blocos paralelos e idênticos, assentados sobre pilotis, resultando uma praça 

central que permite uma continuidade visual com a Rua Itacolomi. Neste proje-

to a implantação dos blocos na perpendicular em relação à rua transgride o 

tradicional aproveitamento do terreno pela construção, voltando as fachadas 

maiores para a grande praça central e a fachada menor ou a empena cega vol-

tada para a então Avenida Higienópolis. 

Além dos edifícios de habitação coletiva, Franz Heep desenvolveu resi-

dências unifamiliares com destaque para a residência de Heráclito Colli, no Mo-

rumbi, onde faz uso de elementos formais empregados em seus edifícios co-

mo, por exemplo: grandes panos de vidro, elementos vazados e marquises 

marcando os acessos. 

Mas é nos edifícios de escritórios como o Itália e o São Marcos que o ar-

quiteto encontrou maiores possibilidades de implantação, desafio estrutural e 

aplicação de infra-estrutura de grande porte. 
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O edifício Itália foi objeto de concorrência internacional promovida pelo 

Circolo Italiano cuja proposta possui uma composição volumétrica dividida em 

três partes distintas. A primeira parte, o embasamento, ocupa toda a área do 

terreno, a segunda parte é composta por duas edificações menores com oito 

pavimentos cada uma, implantada junto às empenas da edificação e a terceira 

formada pela torre com proporções perfeitas compostas por brises de alumínio 

emoldurados por grelha. 

Outro projeto conhecido de Franz Heep é a igreja de São Domingos, loca-

lizada no bairro de Perdizes, São Paulo e apresenta uma volumetria de nave 

única com teto em casca de concreto de forma abobadada, apoiada em pare-

des alternadas por aberturas e empenas cegas. A edificação destaca-se na 

paisagem da região pela torre de forma quadrada, de cantos arredondados, 

marcados por aberturas em forma de losango. 

Adolf Franz Heep atuou também como professor na Faculdade de Arqui-

tetura Mackenzie de 1958 a 1965, projetou o edifício Souza Naves e o conjunto 

residencial Mapi, na cidade de Curitiba e no município de Martinhos, - PR, res-

pectivamente, trabalhou como membro do Conselho de Arquitetura da ONU 

para os países latino-americanos. 

As fotos 2.1 e 2.2 retratam pormenores do edifício em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.1 - vista externa. 

Fonte: A. A. Caprio 
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Foto 2.2 - vista externa. 

Fonte: Antonio Amilton Caprio 

 

5.3.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

O edifício é composto por blocos laminares isolados por uma praça cen-

tral com forte marcação das diversas entradas para os edifícios por meio de 

marquises bastante elaboradas, sugerindo o uso, na época da implantação do 

projeto, de estacionamento de autos para o conforto dos moradores. 

A implantação adotada explora a integração com a Avenida Higienópolis 

através da referida praça de grandes dimensões proporcionando amplas visu-

ais tanto do conjunto arquitetônico como da própria avenida. Os dois edifícios 

se relacionam com o espaço urbano por meio de um espaço livre resultante do 

emprego de pilotis somente na proximidade com a avenida Higienópolis, pois o 

restante dos edifícios tem ocupação também no pavimento térreo. 

Ocupa um lote de meio de quadra, hoje totalmente plano com dois aces-

sos independentes para cada edifício, recuos laterais idênticos, recuos de fren-

te e fundo livres de construções e um acesso de automóveis para a garagem 
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no subsolo, localizado no centro do terreno isolando a praça do acesso direto 

pela Avenida Higienópolis. 

No pavimento térreo as construções são recuadas com relação as facha-

das voltadas para a praça central, formando uma composição de paredes re-

vestidas com pastilhas cerâmicas de cor verde escuro, conjuntos de blocos de 

vidros que fazem a composição para iluminação dos ambientes em conjunto 

com a caixilharia padrão do edifício. 

A fachada voltada para sudeste apresenta empenas verticais, tratadas 

com pastilhas cerâmicas, compostas por esquadrias próprias para dormitórios, 

marcando a fachada de maneira simétrica em ambos os edifícios As outras fa-

chadas são tratadas também com revestimento de pastilha cerâmica e rece-

bem a caixilharia de grandes dimensões, todas de piso ao teto e com vão total 

De um lado encontram-se as janelas que correspondem ao setor de serviços e 

do outro lado, voltado para a praça central, encontram-se a caixilharia que cor-

responde à sala social e dormitórios, todas com ventilação cruzada na parte 

superior e inferior protegidas por fechamento com elemento vazado de concre-

to. 

A solução adotada permite que o setor social composto pelas salas e por 

dois dormitórios tenha contato visual com a praça central, com visão da paisa-

gem por meio de grandes janelas horizontais e de abertura total. 

Os edifícios de forma retangular apresentam as fachadas com solução 

bastante homogêneas e repetitivas resultando uma alternância de muretas e 

caixilharia contínuas em toda a sua extensão. 

O edifício com noventa e seis apartamentos, com área aproximada de 

170,00 m² cada unidade, com três dormitórios, sendo uma suíte e dois dormitó-

rios, área social de grandes proporções composta por vários ambientes, área 

de serviço com cozinha lavanderia e instalações para empregada, todos estes 

ambientes são de grandes dimensões, todos com iluminação abundante, tor-

nando sua ocupação prática e confortável. 
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As fotos 3.1 e 3.2 retratam pormenores externos dos blocos em questão. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.1 - vista externa. 

Com destaque para a fachada de serviço 

Fonte: A. A. Caprio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.2: - vista externa. 

Detalhe da fachada de serviço Nordeste. 

Fonte: A. A. Caprio 

 188



5.3.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Os materiais, técnicas e tecnologias utilizadas nesse edifício caracterizam 

o sistema construtivo adotado, com destaque para a composição das fachadas 

compostas por faixas horizontais de muretas revestidas com pastilha cerâmica, 

caixilharia contínua sem marcação de paredes em todo o conjunto e faixa de 

elemento vazado tipo grelha sobre a caixilharia, distribuídas em toda a exten-

são das fachadas voltadas para o jardim interno. A seguir de maneira sintetiza-

da, as características técnicas dos 10 (dez) órgãos/elementos deste edifício. 

 

5.3.4.1. TERRAPLENO 
O terreno de 3.150,00 m², localizado na Avenida Higienópolis, apresenta-

se totalmente plano em toda sua extensão, recebendo todos os acessos, soci-

al, de serviço e para o estacionamento localizado no pavimento subsolo, todos 

no pavimento térreo com pouco desnível para a referida avenida, demonstran-

do total aproveitamento da topografia local, com leve caimento para o fundo do 

terreno. 

 

5.3.4.2. FUNDAÇÕES 
É composta por estacas pré-moldadas de concreto armado, que recebem 

os blocos das fundações e estes, os baldrames e pilares, bem como os muros 

de arrimos laterais e de fundo que fazem divisas com os edifícios vizinhos. 

 

5.3.4.3. ESTRUTURA 
De concreto armado comum, foi concebida considerando a distribuição 

dos ambientes no sentido Noroeste, sem comparecer nas fachadas, os pilares 

acontecem antes de toda a caixilharia. A distribuição dos pilares considera a 

dimensão dos ambientes de forma a permitir o grande vão da sala, em particu-

lar do apartamento tipo “A”, e uma repetição de espaçamento na região dos 

dormitórios, bastante coerentes com o padrão do edifício. Esta distribuição é 

explorada no térreo com destaque para a composição de volumes fechados e 

abertos com caixilharia total nas diversas entradas dos quatro blocos de aces-

so ao hall social e de serviço, formando um conjunto harmonioso. 
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Devemos destacar também as duas marquises juntas às duas primeiras 

entradas, compostas por um único pilar que sustenta a laje de proteção ao a-

cesso social com elevador e escada de forma semicircular. 

 

5.3.4.4. COBERTURA 
O edifício é composto por coberturas de duas águas com telhas de cimen-

to amianto tipo ondulado, calha central impermeabilizada para escoamento das 

águas pluviais e circulação de manutenção, separadas pelos volumes resultan-

te da circulação vertical, caixa de elevadores e reservatório de água superior, 

todos com laje de concreto armado impermeabilizadas. 

O escoamento das águas pluviais se processa por meio da calha central, 

sendo sua captação e condução feita por meio de um conjunto de tubulação de 

ferro fundido distribuídas junto às paredes do corpo central do edifício. 

 

5.3.4.5. VEDOS 
Em todo o conjunto os vedos adotados são de tijolos de barro maciço, 

com revestimento de pastilha cerâmica, completando o conjunto com a caixi-

lharia de chapa de ferro dobrada e vidro plano transparente nas salas, área de 

serviço e grandes venezianas também de chapa de ferro dobrada nos dormitó-

rios. Acima desta caixilharia encontra-se uma faixa composta por elementos 

vazados de concreto com a função de permitir a ventilação superior dos ambi-

entes por meio destes elementos conjugados com controle interno de madeira 

tipo basculante. 

 

5.3.4.6. PAVIMENTOS 
Os pisos variam de acordo com a especificidade do uso. O pavimento tér-

reo, internamente foi tratado com placas de mármore no hall social, no conjunto 

de escadas e elevador de serviço, o piso foi resolvido com revestimento de ca-

cos de mármore rejuntadas com cimento e pó de mármore, completando esta 

área fechada, as instalações para residência do zelador foi tratado com piso 

cerâmico em toda sua extensão. 

Todos os pisos externos, de circulação de pedestres, foram tratados com 

placas de pedra tipo goiana e rejunte com cimento desempenado. O estacio-
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namento para automóveis recebeu tratamento com concreto desempenado e 

queimado para facilitar a limpeza do mesmo. 

 

5.3.4.7. VÃOS 
O sistema de vãos é composto por caixilharia externa de chapa de ferro 

dobrada, formando grandes panos de vidro do piso ao teto nas salas. Venezia-

nas de correr nos dormitórios e painéis fixos de madeira aplicados sobre toda a 

caixilharia. 

Nas fachadas, Noroeste e Sudeste, onde se encontra a área de serviço 

dos apartamentos, as esquadrias são formadas também por grandes panos de 

vidro fixos e grandes aberturas tipo maximar. 

Internamente os vãos são compostos por portas de madeira fixadas em 

batentes também de madeira. 

 

5.3.4.8. PARAMENTOS 
Os revestimentos dos vedos internos, em geral são em látex (PVA) e a 

cozinha, área de serviço e sanitários, em azulejo branco ou decorado com di-

mensões variadas em função de reformas decorrentes ao longo de sua utiliza-

ção. 

Externamente as paredes, são revestidas com pastilha cerâmica de 2x2 

cm, formando conjunto com as faixas horizontais de elementos vazados que se 

repetem ocupando toda a extensão das fachadas. 

 

5.3.4.9. INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS 
A tubulação seca é embutida, constituída por conduítes de ferro que se-

gue o projeto de distribuição de eletricidade. Todo o sistema de fiação é de co-

bre revestido com material plástico, nas bitolas compatíveis com as cargas e a 

demanda elétrica necessária. 

A iluminação no geral é feita por lâmpadas incandescente e fluorescente, 

em luminárias metálicas, fixadas junto ao teto ou embutidas. Externamente os 

edifícios são iluminados por meio de luminárias tipo arandela e postes de jar-

dim. Os elevadores de serviço e social de marca Atlas, foram projetados para 

receber 8 pessoas em ambos os casos e atendem todos os pavimentos, locali-

zados de forma contígua sem separação física entre os mesmo. 
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5.3.4.10. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
As descidas de águas pluviais, água fria e esgoto eram de ferro fundido, 

posteriormente foram substituídas por PVC face à sua degradação (corrosão). 

Toda a alimentação da água potável é feita por meio de bombas que 

transferem a água do reservatório inferior, localizado no sub solo, para os re-

servatórios superiores do edifício. 

A capitação das águas pluviais é feita por meio de ralos distribuídos por 

todo o pavimento térreo, inclusive sob área coberta de circulação e de estacio-

namento para automóveis. 

 

A seguir plantas do pavimento tipo, térreo e elevação frontal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3.2. Planta pavimento tipo. 

Fonte: Marcelo Consiglio Barbosa 

Dissertação de mestrado - Maio/2002 

A Obra de Franz Heep no Brasil - FAUUSP 
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Fig. 5.3.3. Planta do pavimento térreo. 

Fonte: Revista Acrópole Nº 287 – Out./1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3.4. Elevação frontal. 

Fonte: Marcelo Consiglio Barbosa 

Dissertação de mestrado - Maio/2002 

A Obra de Franz Heep no Brasil - FAUUSP 
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5.3.5. ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉCNICO-CONSTRUTIVO 
 

Adotou-se nesta análise a metodologia do Prof. Dr. João Roberto Leme 

Simões da FAUUSP/AUT pela qual serão abordadas as patologias construtivas 

(Pc) existentes nos 10 órgãos/elementos deste edifício. Para tanto, o desem-

penho dos materiais e técnicas construtivas utilizadas em cada órgão será ana-

lisado segundo os requisitos dos usuários – ISO 6241, frente às deficiências, 

inadequações e/ou dos: projetos, execução das obras, materiais e manuten-

ção. 

Esta análise se fundamenta nas observações diretas, “in loco”, realizadas 

neste edifício por meio de inúmeras vistorias técnicas realizadas no mesmo, 

juntamente com os funcionários e moradores formadores de opinião relaciona-

dos a seguir: 

Wanilson Lorentz Silva –Como auxiliar de escritório por 3 anos. 

Como zelador por 5 anos. 

Wanda Franco Marret – moradora do apartamento 54 (Síndica). 

Beatrice Rubistein – moradora do apartamento 51. 

Sueli Martini – moradora do apartamento 92 

 

A seguir, a análise de cada órgão dos edifícios Lugano e Locarno, foram 

analisados de acordo com a metodologia adotada e segundo 3 (três) aborda-

gens: 

 

a) origem das patologias construtivas (Pc) e seus reflexos nos requisitos 

dos usuários (ISO6241); 

b) elaboração das tabelas de cada órgão, contendo as patologias (Pc) 

vinculadas às deficiências e/ou do projeto, execução das obras, materiais 
utilizados e manutenção, com os respectivos reflexos das patologias nos i-

tens do desempenho técnico-construtivo (ISO 6241); 

c) os resultados obtidos desta análise serão hierarquizados considerando 

as patologias construtivas e os reflexos no desempenho vinculados aos requisi-

tos dos usuários (ISO 6241). 
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Na análise técnico-construtiva referente ao Edifício LUGANO/LOCARNO 

foram encontradas 45 patologias construtivas (Pc) (isoladamente) existentes 

nos 10 órgãos deste edifício distribuídas da seguinte forma: 

TERRAPLENO – Não foram identificadas patologias construtivas. 

 

FUNDAÇÕES - Não foram identificadas patologias construtivas. 

 

ESTRUTURA - 2 patologias 

 

COBERTURA – 2 patologias 

 

VEDOS – 11 patologias 

 

PAVIMENTOS – 2 patologias 

 

VÃOS – 9 patologias 

 

PARAMENTOS – 7 patologias 

 

INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS – 9 patologias 

 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - 3 patologias 

 

Dentre as patologias construtivas (Pc) identificadas na avaliação do Edifí-

cio LUGANO/LOCARNO pode-se destacar 6 (seis) patologias mais representa-

tivas e que ocorrem no edifício atualmente quanto ao seu estado de conserva-

ção e manutenção. 

As demais patologias construtivas fazem parte do complemento do item 

5.3.5. e estão inseridas no APÊNDICE C, juntamente com o item 5.3.6. que 

corresponde a TABULAÇÃO DOS DADOS PESQUISADOS - (Análise e hie-

rarquização dos dados obtidos na análise do desempenho técnico-construtivo 

das patologias construtivas). 

A seguir fotos representativas das patologias construtivas: 
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ESTRUTURA VÃOS 

Foto 5.3.1 – Pc1 - Ferragem exposta em 

viga localizada no subsolo. 

Foto 5.7.3 – Pc3 - Degradação da caixilha-

ria de chapa de ferro dobrada. 

  

  

  

  

  

  

  

  
COBERTURA PARAMENTOS 

Foto 5.4.1 – Pc1 - Restauro inacabado da 

calha central impermeabilizada. 

Foto 5.8.2 – Pc2 - Degradação dos reves-

timentos de pastilha cerâmica. 

  

  

  

  

  

  

  

  
VEDOS HIDRO-SANITÁRIAS 

Foto 5.5.4 – Pc4 - Reconstrução inadequa-

da do vedo de elemento vazado. 

Foto 5.10.3 – Pc3 - Aspecto visual deficien-

te das instalações de gás. 
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5.3.7. PORCENTAGENS DAS MÉDIAS FINAIS 
 

Hierarquização e participação (%) das patologias construtivas (Pc), com 

suas origens sobre os órgãos deste edifício e reflexos nos itens do desempe-

nho.(ISO 6241 - Requisitos dos usuários). 

As porcentagens das médias finais estão contidas na tabela T.5.3.16., 
que hierarquiza a participação das patologias construtivas nos órgãos do edifí-

cio Lugano/Locarno, nos itens do desempenho – requisitos dos usuários. 

As porcentagens em questão foram extraídas das tabelas T.5.3.12. a 

T.5.3.15., conforme segue: 

 

T.5.3.16. - Edifício Lugano Locarno
Porcentagem das médias finais - Hierarquização e participação das patologias com suas origens sobre os
órgãos deste edifício e reflexos nos itens do desempenho
Nº Origem Total Média Hierarq.
org. das

pat % hier. % hier. % hier. % hier. % %
Órgãos

1 terrapleno
2 fundações
3 estrutura 5,4 7 6,5 6 11,9 3,0 7
4 cobertura 4,8 6 10,1 5 6,1 7 21,0 5,3 6
5 vedos 26,9 2 21,7 2 21,4 2 25,2 1 95,2 23,8 2
6 pavimentos 5,8 5 6,1 6 11,9 3,0 7
7 vãos 9,6 4 7,8 6 13,3 4 22,4 2 53,1 13,3 3
8 paramentos 4,8 6 18,6 3 14,3 3 15,0 4 52,7 13,2 4
9 eletro-mec. 31,7 1 25,6 1 36,7 1 16,8 3 110,8 27,7 1

10 hidro-san. 16,3 3 10,9 4 8,2 5 7,9 5 43,3 10,8 5
Referências 100%

Projeto Ex. obra Materiais Manut.

T.5.3.12. T.5.3.13. T.5.3.14. T.5.3.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os órgãos/elementos pavimentos, instalações eletro-mecânicas, vedos, 

vãos e paramentos representam a hierarquização classificatória dos órgãos. 

(ver Tabela T.5.3.16.). 

A partir da tabela T.5.3.11. (APÊNDICE C), extraímos os totais referentes 

à hierarquização das patologias construtivas (Pc) originadas isoladamente pelo: 

Projeto (23), Execução das obras (25), Materiais (22) e manutenção (38). 

 

Com base nos dados da Tabela T.5.3.16., abaixo hierarquização a parti-

cipação das Patologias construtivas originadas pelo: Projeto, Execução das 
obras, Materiais utilizados e Manutenção e os reflexos das mesmas sobre 

os itens do desempenho - Requisitos dos Usuários (ISO 6241) sobre os 10 

(dez) órgãos deste edifício: 
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(1) Equipamentos eletro-mecânico (27,7%) 

(2) Vedos (23,8%) 

(3) Vãos (13,3%) 

(4) Paramentos (13,2%) 

 

Os órgãos deste edifício classificados de (1 a 4) representam 78,0% do 

total, portanto caracterizando-se como sendo aqueles que sofreram maior nú-

mero de reflexos nos itens do desempenho pela ação das patologias construti-

vas (Pc) originadas simultaneamente pelo Projeto, Execução da obra, Materiais 

e Manutenção. 

 

 

5.3.8. CONCLUSÕES 
Sobre o desempenho técnico-construtivo deste edifício. 

 

Com base nos dados obtidos nos itens abaixo relacionados: 

- Análise do desempenho técnico-construtivo em função das patologias 

construtivas (Pc) existentes nos órgãos deste edifício; 

- Tabulação, análise e hierarquização dos dados obtidos na Análise do 

desempenho técnico-construtivo das Patologias construtivas (Pc), têm-se: 

 

1. O número total das patologias construtivas (Pc) ocorridas isoladamen-
te é de 45 - (ver T.5.3.11. - APÊNDICE C); 

 

2. Estas 45 patologias se originam pelas deficiências e inadequações do: 

projeto, execução das obras, materiais utilizados e manutenção, sobre os 

10 (dez) órgãos deste edifício. As mesmas ocorreram simultaneamente em ca-

da órgão, perfazendo um total de 108. (ver T.5.3.11. - APÊNDICE C); 

 

3. Respondem pela origem destas patologias (Pc) as deficiências, inade-

quações do (a): 

 

Simultaneamente: (108) 

Manutenção: por 38 patologias, equivalente a 35,2% do total (1º lugar); 
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Execução das obras: por 25 patologias, equivalente a 23,1% do total  

(2º lugar) 

Projeto (s): por 23 patologias, equivalente a 21,3% do total (3º lugar); 

Materiais: por 22 patologias, equivalentes a 20,4% do total (4º lugar); 

(ver. T.5.3.11. - APÊNDICE C) 

 

Isoladamente: (45) 

Manutenção: (38) – 84,4% 

Execução das obras: (25) – 55,5% 

Projeto: (23) – 51,1% 

Materiais: (22) – 48,8% 

 

4. Os órgãos deste edifício que sofreram maior número incidente das 

patologias por ordem decrescente foram: 

Equipamentos eletro-mecânico (31,5%) 

Vedos (25,0%) 

Vãos (14,8%) 

Obs: os 4 (cinco) órgãos em questão representam 71,3% do total, a maio-

ria (ver. T.5.3.11. - APÊNDICE C) 

 

5. Itens do desempenho - requisitos dos usuários (ISO 6241) que sofre-

ram maior número de reflexões pela ação das patologias em questão origina-

das pelas deficiências, inadequações do projeto, execução das obras, mate-
riais utilizado e manutenção, foram: 

 

(13) Durabilidade (21,3%) 

(8) Conforto visual (21,1%) 

(14) economia (20,8%) 

(11) Higiene (10,2%) 

Obs.: os quesitos em questão representam 73,4% do total, portanto são 

os mais que receberam reflexos das patologias. 

Dados extraídos das Tabelas T.5.3.12. a T.5.3.15. - APÊNDICE C 
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6. Itens do desempenho 

Requisitos dos usuários (ISO 6241) que sofreram maior número de refle-

xos da (Pc) originadas pelo (a): 

Dados extraídos das Tabelas T.5.1.12. a T.5.1.15. – APÊNDICE A 
 

6.1. Projeto 
Instalações eletro-mecânicas – 31,7% 

Vedos – 26,9% 

Instalações hidro-sanitárias – 16,3% 

Vâos – 9,6% 

 

6.2. Execução da obra 
Instalações eletro-mecânicas – 25,6% 

Vedos - 21,7% 

Paramentos – 18,6% 

Instalações hidro-sanitárias – 10,9% 

 

6.3. Materiais 
Instalações eletro-mecânicas – 36,7% 

Vedos - 21,4% 

Paramentos – 14,3% 

Vãos – 13,3% 

 

6.4. Manutenção 
Vedos – 25,2% 

Vãos – 22,4% 

Instalações eletro-mecânicas – 16,8% 

Paramentos – 15,0% 

 

Do exposto (itens 1 a 6) conclui-se que para este edifício há necessidade 

de melhorar e adotar mais cuidados com (a) (o): 

Manutenção – pois responde pela origem de 38 (Pc) (84,4%) isolada-

mente (38/45) e 35,1% simultaneamente (38/108). 
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Execução da obra – pois responde pela origem de 25 (Pc) (55,5%) isola-

damente (25/45) e 23,1% simultaneamente (25/108). 

 

Os órgãos/elementos deste edifício face a incidência das Pc, ocorridas 

simultaneamente em ordem decrescente são: 

Instalações eletro-mecâncias (31,5%), Vedos (25,0%), vãos (14,8%) e 

Instalações hidro-sanitárias (9,3%). 

Dados extraídos das Tabelas T.5.3.11 – APÊNDICE C 
 

Os itens do desempenho – Requisitos dos usuários (ISO 6241) que mais 

sofreram reflexos face a ação das Pc originadas pelo Projeto, Execução da o-

bra, Materiais e manutenção foram: 

(13) Durabilidade (21,3%), (8) Conforto visual (21,1%), (14) economia 

(20,8%) e (11) Higiene (10,2%) 

 

Face ao exposto e aos dados obtido e contidos no APÊNDICE C, conclui-

se que o Edifício Lugano/Locarno com 48 anos de vida útil apresenta e/ou: 

• Deficiências na manutenção e na (s) execução da (s) obra (s); 

• Exige maiores cuidados com os órgãos/elementos como: instala-

ções eletro-mecânicas, vedos, vãos e paramentos; 

• Exige maiores cuidados também com os seguintes itens de de-

sempenho: durabilidade, conforto visual, economia e higiene. 

 

__________ 
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